
ITALIAANSCHE GEGEVENS 

DOOR 

J. A. F. ORBAAN. 

: ATERIAAL voor onze tramontaansche kunstgeschiedenis moet te 

vinden zijn in veel grooter hoeveelheid, dan wij het tot nog toe 

kennen. Zooals het ter beschikking staat is het zeker onvol- 
' 

doende. Daarom dient vooreerst meer aan berichten over Neder- 

landsche kunstenaars en hunne werken in Italic bijeengebracht 
te worden. 

Te overzien is dat voorbereidend werk niet, noch naar den omvang der 

onderzoekingen, noch naar den tijd, die er aan besteed zal moeten worden. Een 

vast systeem is evenmin bij voorbaat vast te stellen of aan te nemen. 

Voor de verzaineling van gegevens hoop ik, hier, uit Italic, bijdragen te 

leveren. Dicht bij de bronnen: boeken en archieven, zie ik het als eenen aange- 
namen plicht, er nu en dan een datum over eenen ,,fiammingo pittore" uit te putten. 

Volgt eene eerste proeve, uit Florence, en dan waarschijnlijk meer uit 

een grooter en rijker gebied, deze stad, welke lang leerschool en standplaats van 

onze schilders geweest is. 

Rome, 7 Mei 1903. 
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I. 

FEDERIGO DI LAMBERTO SUSTRIS. 

NAGLER (Kiinstlerlexicon i.v. SUSTRIS) tracht de genealogie en de geschie- 
denis van de familie SUSTRIS, in de XVIe eeuw in Italie, uiteen te zetten. Er 

treden daar LAMBERTO en FEDERIGO, FEDERIGO DI LAMBERTO, LAMBERTO DI 

FEDERIGO en misschien LAMBERTO SUSTER(MANS) op. 
Ik waag mij vooralsnog niet aan het probleem (dat niet licht op te lossen 

zal zijn, vooral niet daar in den regel de Italiaansche bronnen enkel voornamen 

aan de "FIAMWINGHI" -even), en geef alleen enkele positieve data, die zich in den 

loop van andere studie als van zelf aanboden, in chronologische volgorde. 

1563 (waarschijnlijk Maart). ,,FEDERIGHO DI LAMBERTO RUSTER" komt 

als tweede voor in eene groep van schilders, die er zich in een verzoekschrift 

aan Cosimo over beklagen, dat bij de eerste keuze van leden der pas opgerichte 
Accademia del Disegno eenigen huns inziens onwettig en tegen de bepalingen der 

statuten verkozen zijn, terwijl anderen (een lijstje is ingelascht, waarop de naam 

van den Vlaamschen requestrant niet voorkomt) voorbijgegaan werden In 

dezelfde questie wordt hij nogmaals genoemd als : ,FEDERIGO RUSTER FIAMMINGO" 

in een brief van VINCENZO BORGHINI (plaatsvervanger van den hertog in het 

presidium der Academie), wiens handelwijze in het verzoekschrift indirect ge- 
blaamd was 3). 

I564. Hij werkt met de andere "jongeren" mee aan de katafalk voor 

de uitvaart van MICHEL ANGELO in San Lorenzo. VASARI vermeldt de bijdrage 

,,ln dit schilderij was door FEDERIGO FIAMMINGO, gezegd "del Pado(v)ano," 

geschilderd, zeer vaardig en bevallig : MICHEL ANGELO die den Paus het plan 
van genoemde Sacristij (van S. Lorenzo) toont; en daarachter werden, deels door 

cherubijntjes, deels door andere figuren, aangedragen de modellen van de librije, 
van de sacristij en van de beelden, die er nu gereed staan; dat alles was goed 

gecomponeerd en met toewijding uitgevoerd." 
Hetzelfde in de die VASARI waarschijnlijk gebruikte, met de vol- 

1) Het vaste gegeven over den vader LAMBERT SUSTRIS is te vinden bij VASARI, ed. MILANESI VII, 
pag. 586, onder de levens van versclieidene Vlaamsche kunstenairs": "Men waardeert ook als gocd schilder 
LAMBERT VAN AMSTERDAM, die te Venetie vele jaren woonde en uitnemend de Italiaansche manier had. 
Deze was de vader van FEDERIGO, van wien, daar hij tot onze Academie behoort, te zijner plaatse melding 
gemaakt zal worden." 

2) CAVALLUCCI, Notizie Storiche intorno alla R. Accademia delle Arti del Disegno in Firenze. hoc umento 
No. i. pag. 45. 

3) idem. idem. pag, 49. 
4) VASARI ed. MILANESI VII, pag. zgg. ' 

5) Esequie del divino MICHELANGELO I3UONARROTI, naar dc llltgave der GIUNTI herdrukt in de: 
Nuova raccolta di operette piacevoli e istruttive. Aldaar pag. 39. 

Het werkje, dat tot nog toe als anoniem gold, moet aan VINcFNzo BORGHINI toegeschreven worden. 
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gende biografische notitie: "FEDERIGO, van natie Vlaming, die in deze stad 

getrouwd en als in zijn vaderland leeft", en aan het slot de lof door den tegen- 

stander van het vorig jaar, BORGHINI, toegedeeld: "En van geenen ander had 

men het beter kunnen zien of verlangen." 
In hetzelfde jaar, kort na de "Esequie", worden al de 36 jongeren, die aan 

de katafalk meegewerkt hadden, tot leden der Academie verkozen, op voorstel 

van BORGHINI, die op deze wijze tevens cene minnelijke schikking met de onder- 

teekenaars van het request vond. In het protocol der vergadering '), waar de 

verkiezing vlug plaats vond, treffen wij dan ook aan : "FEDERIGO DI ....... , . 

FI.1MING0 pittore" en in een volgende vergadering 2) onder de ter zitting aan- 

wezigen : "FEDERIGO DI LA13ERT0 FIA1IING0". 

I565. 13 Maart. ?FEDERIGO DI LAMBERTO GUSTER pittore" is werkzaam 

voor de hertogelijke tapijtwinkels te Florence. Hij maakt cartons voor tapijten, 
die "Storie Fiorentine" voorstellen en moeten dienen voor "eene hamer naast de 

voornaamste kapel in het paleis van den hertog", d. w, z, in het appartement van 

ELEONORA VAN TOLEDO op de tweede verdieping van het Palazzo Vecchio. 3) 
Evenals voor de andere vertrekken behandelen deze tapijten denzelfde onder-" 

werpen als de schilderwerken aan de wanden of in het plafond. Van zelf vinden 

wij hier, dat ze bestemd waren voor de kamer waar STRADANUS in I561 en I562 
de Florentijnsche geschiedenis van de Bella Gualdrada als zolderschildering aan- 

gebracht had. 4) Voor de tapijten der andere vertrekken van dit appartement had 

STRADANU3 zelf de cartons gemaakt, en nu misschien uit vriendelijkheid voor zijnen 

landgenoot en mede-acadeiiiicus de laatste serie aan SUSTRIS overgelaten. 

- - 5 April. BORGHINI geeft in eenen langen brief aan COSIMO het 

plan voor de versiering van de stad bij den intocht van de bruid van den 

principe FRANCESCO, welke tegen het eind van hetzelfde jaar te Florence ver- 

wacht werd. Onder de joiigeren, die kunnen meewerkcn, noemt hij : "FEDERIGO 
FIAMMTNGO" 5) 

- 25 Augustus. In de boeken over de voorbereidselen dezer stadsver- 

siering vond ik een post 6): de benoodi_gdheden voor het schilderen van de 

doeken, die M(aestr)o FEDERIGHO FIA1IINGHO maakt voor de bruiloft." 

1) Archivio di Stato. Florence. Accademia del Disegno No. 24, fol. 8vo. 
2) idem idem. fol. 12VO. 
3) CONTI, Ricerche Storiche sull'Arte degli Arazzi in Firenze. Sansoni. Firenze. 1875. pag, 52 seq. 
4) J. A. F. OppAAN, Stradanus te Florence. pag. f9 en 50. 
5) BOTTARI, Raccolta di lettere sulla Pittura, Scultura ed Architettura. 1822. I pag. 195. 
6) Archivio di Stato. Florence. Depositeria Generale No. 415 fol. 56: ?addi 25 di Agosto. 

FEDERIGHO fiammingho pictor a riceuto le sotto scripte robbe p(er) servitio delle tele che il detto di pinge 
(er) le nozze di S(ua) A(ltezza) Ill(ustrissi)ma. 
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- 9 ;:'eptember..t)üRGHINI scnrijit aan r EDERIGO DEL r ADOV ANO" 

over den triumfboog, dien deze te beschilderen heeft, geeft aanwijzingen over 

symbolische figuren, historie en heraldiek '). Dit slot: ,,Ik wil u aanbevelen, uit 

toeneiging, die ik voor u gevoel, dat gij toewijding aan den dag legt en deze 

schilderwerken zbo maakt, dat zij u eer brengen en de anderen tevreden stellen ; 
want het komt mij voor, dat men (niet ten onrechte) zegt, dat hetgeen gij voor 

de uitvaart in S. Lorenzo maaktet, beter en flinker was dan dit werk ; dit alles 

zij gezegd tot uw voordeel en uit toegenegenheid." Op de heraldische zaken, 
deviezen onder de wapene1Í. der MEDICIS en dergelijke, komt hij later in eenen 

tweeden brief aan denzelfde 2) terug. 
- 22 September. VASARI schrijft aan BORGHINI ?) dat: ,,FEDERIGO nog 

tien dagen aan zijne schilderij te doen heeft". Hier kan evengoed SUSTRIS bedoeld 

zijn, als (FEDERICO) ZUCCARO (dezen neemt MILANESI in noot t. a. p. aan). 

Eene uitvoerige beschrijving van den boog "del canto a Carnesecchi". 

waarvoor SUSTRIS al het schilderwerk maakte, vindt men bij VAS ARI 4) en bij 
MELLINI 1). Bij dezen laatste met de gunstige vermelding : "al het schilderwerk 

leverde FEDERIGO LAMBERTO FIAMMINGO, die zoo voor den dag gekomen is, 
dat hij allen lof verdient en onder de besten gerekend moet worden." 6) 

i 56?. M. FEDERIGO FIAMINGO is "consigliere van de Accademia del 

Disegno 6)." 

I56S. Tweede uitgave van VASARI, vermeerderd o. a. met de "Accade- 
mici" en daar de volgende plaats over SUSTRIS 7): "Ook heeft zeer veel tot den 

roem van onze Academie bijgedragen FEDERIGO DI LAMBERTO d'Amsterdam, 

Vlaming, schoonzoon van KARTARUS VAN PADUA, bij gelegenheid van genoemde 
uitvaart en van de versiering voor de bruiloft van den prins. Bovendien" heeft 

hij in olieverfschilderijen, groote en kleine, en in andere werken goede manier 

van teekenen en schilderen, en verstand getoond. En wanneer hij alreede lof 

heeft genoten, zal hij daarvan nog meer krijgen in de toekomst, daar hij met 

profijt voortdurend bezig is hier in Florence, dat hij zich tot vaderstad aange- 
nomen schijnt te hebben en waar de prikkel der concurrentie den jongeren zeer 

dienstig is." 

1) BOTTARI, I.e. pag. 216 seqq. 2) idem pag. 226. 3) VASARI ed. MILANESI VIII, pag. 397. 
4) Descrizione dell'Apparato per le Nozze di FRANCESCO DE' MEDICI (VASARI ed. MILANESI VIII, 

Pag. 544 seqq.) ' 

5) Descrizione dell'entrata della Serenissima Reina GioVANNA d'AUSTRIA scritta da DQMENICO MELLINI. 
(Ristampa) Giunti. MDLXVI, pag. 131. 

6) Archivio di Stato. Florence. Accademia del Disegno No. 24 fol. 18. 
7) VnsaRI ed. MILANESI VIII, pag. 614. Met noot van MILANESI : hij werd geboren te Amsterdam 1524, > 

en stierf te Fiorence den eersten October 1591, 
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? 1 $88. 1589. Bij de stadsversiering van den intocht van CHRISTINA VAN 
' 

LOTHARINGEN komt een "LAMBERTO DI FEDERIGHO SUSTRI tedescho in de 

boeken van Inkomsten en Uitgaven (thans in het Staatsarchief) voor 2). De naam 

wordt niet opgeg?even in de beschrijving dezer stadsversiering door GUALTEROTTI 

in hetzelfde jaar opgesteld. 3) Het zou desnoods, gezien de onnauwkeurigheid van 

boekhouden van die dagen op het stuk van voornamen, vooral van vreemdelin- 

gen, eene verschrijving of omwisselihg kunnen zijn. Waarschijnlijk is het echter 

zoo, dat wij hier bij de derde generatie der SUSTRIS in de XVIe eeuw zijn aan- 

gekomen en in dien LAMBERT, (als heel jong schildet niet nader in bovenaange, 
haalde beschrijving vermeld) den kleinzoon van LAMBERT van Amsterdam en 

KARTARUS VAN PADUA moeten zien. 

1) Beteekent : Vlaming ; zie bijv. VAN MANDER, S childerboeck. fol. ig8vo. 
2) Archivio di Stato. Florence. Depositeria Generale No. 416 fol. 77: nLzIMBERTO DI FEDERIGHO 

SUSTRI tedescho pittore....... acconto della tela che fa p(er) la porta a Prato." 
idem. idem. No. 14193 fol. 47: nadi 5 di Gennaio 1589. A LAIIBERTI DI FEDERIGHO Sustri Pittore.." " 

3) Descrizione del regale apparato per le Nozze della Serenissima madama CRISTINA DI LORENO 
descritte da RAFFAELLO GUALTEROTTI, Firenze 1?89. 


